
 
 

 
 

          Конотопська міська рада 

               Виконавчий комітет 

              Р  І  Ш  Е  Н  Н  Я 

 
від 30.03.2020 №64 

 

Про надання дозволів на укладення договорів дарування, купівлі-продажу, 

оформлення довіреності, заключення додаткової угоди до договору оренди 

 

 

Відповідно до статті 40 Закону України «Про місцеве самоврядування в 

Україні», статей 177, 190 Сімейного кодексу України, статей  32,1278  

Цивільного кодексу  України, статей 17, 18 Закону України «Про охорону 

дитинства», пункту 67 постанови Кабінету Міністрів України від 24.09.2008 

№866 «Питання діяльності органів опіки та піклування, пов'язаної із захистом 

прав дитини», розглянувши заяви та інші документи: 

ОСОБА1, який мешкає за адресою: АДРЕСА1, та ОСОБА2, яка мешкає за 

адресою: АДРЕСА2, про надання дозволу на укладення договору дарування, за 

яким ОСОБА3 подарує належну йому  на праві  приватної власності квартиру 

АДРЕСА2, а ОСОБА2, набуде право власності на вищезазначене житло, де 

зареєстрована малолітня дитина ОСОБА 4 року народження; 

ОСОБА5, ОСОБА6, які мешкають за адресою: АДРЕСА3, та  ОСОБА7, 

ОСОБА8, які мешкають за адресою: АДРЕСА4, про надання дозволу на 

укладення договору дарування, за яким ОСОБА9 подарує належні йому на 

праві приватної  спільної часткової власності 27/50 частини житлового будинку 

АДРЕСА3-4, разом з 27/50 частинами земельної ділянки, кадастровий номер 

__________ для будівництва та обслуговування  вищезазначеного житлового 

будинку,  господарських будівель і споруд та 27/50 частинами земельної 

ділянки, кадастровий номер __________ для ведення особистого селянського 

господарства, а ОСОБА 7 набуде право власності на 27/50 частини 

вищезазначеного житлового будинку разом з 27/50 частинами земельної 

ділянки, кадастровий номер _________ для будівництва та обслуговування  

вищезазначеного житлового будинку,  господарських будівель і споруд та 27/50 

частинами земельної ділянки, кадастровий номер ________ для ведення 

особистого селянського господарства, де зареєстровані малолітні діти ОСОБА 

10 року народження, та ОСОБА 11 року народження; 

ОСОБА12, яка мешкає за адресою: АДРЕСА5, та  ОСОБА13, який 

мешкає за адресоюАДРЕСА6, про надання дозволу укладення договору купівлі-

продажу, за яким  ОСОБА 12 продасть належну  їй на праві приватної власності  

квартиру №5, що розташована  в житловому будинку АДРЕСА5, де 

зареєстрована малолітня  дитина  ОСОБА 14 року народження, при    

одночасному укладенні  в нотконторі   договору  купівлі-продажу, за   яким 

ОСОБА 15 продасть належну  йому   на праві приватної власності    квартиру 
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АДРЕСА 6  в м.Конотопі, а ОСОБА 12 набуде право власності на 

вищезазначене житло; 

ОСОБА 16, яка мешкає за адресою: АДРЕСА 7, та ОСОБА 17, який 

мешкає за адресою:  АДРЕСА8: 

- про надання дозволу на оформлення в установленому  законом порядку 

необхідних документів від імені малолітньої дитини ОСОБА 18 року 

народження, для отримання вищезазначеною дитиною у власність земельної 

ділянки, площею 2,0 га для ведення особистого селянського господарства; 

- про надання дозволу на  надання ними згоди їх неповнолітній дитині 

ОСОБА  19 року народження, на  оформлення в установленому  законом 

порядку необхідних документів для отримання вищезазначеною дитиною у 

власність земельної ділянки, площею 2,0 га для ведення особистого селянського 

господарства; 

 ОСОБА20,  який мешкає  за адресою: АДРЕСА9, та ОСОБА21, яка 

мешкає за адресою: АДРЕСА10: 

- про надання дозволу  їх неповнолітній дитині ОСОБА22  року 

народження, на укладення ним договору про внесення змін  та доповнень до 

договору оренди будівлі, магазину продовольчих та непродовольчих товарів, 

об’єкту житлової нерухомості, що розташована за адресою: АДРЕСА11 

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: ______) із Товариством з 

обмеженою відповідальністю "АТБ-МАРКЕТ" відносно заміни одного з 

орендодавців об’єкта з фізичної особи-підприємця ОСОБА 23 на фізичну 

особу-підприємця ОСОБА24, у зв’язку з  вступом у спадщину за законом на 1/3 

частину майна, що належить  їй на праві спільної часткової власності 

(свідоцтво про право на спадщину за законом від 30.01.2020 №41); 

- про надання ними згоди їх неповнолітній дитині ОСОБА 22 року 

народження, який буде діяти як фізична особа-підприємець, на підписання 

довіреності, за якою він уповноважить ОСОБА 25, зареєстрованого за адресою: 

АДРЕСА12 , паспорт серії ________, виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС 

України в Дніпропетровській області ______, реєстраційний номер облікової 

картки платника податків за даними Державного реєстру фізичних осіб-

платників податків: _______,  представляти його інтереси фізичної особи-

підприємця у відповідних державних органах, підприємствах та організаціях 

незалежно від форм власності та галузевої належності, в тому числі в органах 

нотаріату та в будь-яких банківських установах з питань внесення доповнень та 

змін до договору оренди будівлі, магазину продовольчих та непродовольчих 

товарів, об’єкту житлової нерухомості (посвідченого ОСОБА 26, приватним 

нотаріусом Дніпропетровського районного нотаріального округу 

Дніпропетровської області, 15 листопада 2013 року за реєстровим №2093), 

розташованого за адресою:  АДРЕСА 11,  в якому фізична особа-підприємець 

ОСОБА  22 року народження, виступає орендодавцем; 

ОСОБА27, яка мешкає за адресою: АДРЕСА13, про надання дозволу  на 

укладення договору дарування  від імені малолітньої дитини,  ОСОБА28, року 

народження, за яким  ОСОБА29 подарує належну їй на праві  приватної 

власності АДРЕСА14, а ОСОБА 28 року народження, набуде право власності 

на вищезазначене житло,  
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виконком міської ради   в и р і ш и в: 

 

1.Дати дозвіл ОСОБА1, та ОСОБА2 про надання дозволу на укладення 

договору дарування, за яким ОСОБА3 подарує належну йому  на праві  

приватної власності квартиру АДРЕСА2, а ОСОБА2, набуде право власності на 

вищезазначене житло, де зареєстрована малолітня дитина ОСОБА 4 року 

народження. При  цьому житлові права малолітньої дитини порушені не 

будуть. 

2.Дати дозвіл ОСОБА5, ОСОБА6 та  ОСОБА7, ОСОБА8 про надання 

дозволу на укладення договору дарування, за яким ОСОБА9 подарує належні 

йому на праві приватної  спільної часткової власності 27/50 частини житлового 

будинку АДРЕСА3-4, разом з 27/50 частинами земельної ділянки, кадастровий 

номер __________ для будівництва та обслуговування  вищезазначеного 

житлового будинку,  господарських будівель і споруд та 27/50 частинами 

земельної ділянки, кадастровий номер __________ для ведення особистого 

селянського господарства, а ОСОБА 7 набуде право власності на 27/50 частини 

вищезазначеного житлового будинку разом з 27/50 частинами земельної 

ділянки, кадастровий номер _________ для будівництва та обслуговування  

вищезазначеного житлового будинку,  господарських будівель і споруд та 27/50 

частинами земельної ділянки, кадастровий номер ________ для ведення 

особистого селянського господарства, де зареєстровані малолітні діти ОСОБА 

10 року народження, та ОСОБА 11 року народження. При цьому житлові права 

малолітніх дітей  порушені не будуть. 

3.Дати дозвіл ОСОБА12 та  ОСОБА13 про надання дозволу укладення 

договору купівлі-продажу, за яким  ОСОБА 12 продасть належну  їй на праві 

приватної власності  квартиру №5, що розташована  в житловому будинку 

АДРЕСА5, де зареєстрована малолітня  дитина  ОСОБА 14 року народження, 

при    одночасному укладенні  в нотконторі   договору  купівлі-продажу, за   

яким ОСОБА 15 продасть належну  йому   на праві приватної власності    

квартиру АДРЕСА 6  в м.Конотопі, а ОСОБА 12 набуде право власності на 

вищезазначене житло. При  цьому житлові права малолітньої дитини порушені 

не будуть. 

4.Дати дозвіл ОСОБА 16 та ОСОБА 17 на оформлення в установленому  

законом порядку необхідних документів від імені малолітньої дитини ОСОБА 

18 року народження, для отримання вищезазначеною дитиною у власність 

земельної ділянки, площею 2,0 га для ведення особистого селянського 

господарства; 

5.Дати дозвіл ОСОБА 16 та ОСОБА 17 на надання ними згоди їх 

неповнолітній дитині ОСОБА 19 року народження, на  оформлення в 

установленому  законом порядку необхідних документів для отримання 

вищезазначеною дитиною у власність земельної ділянки, площею 2,0 га для 

ведення особистого селянського господарства. 

6.Дати дозвіл на вчинення неповнолітньою дитиною ОСОБА22  року 

народження, на укладення ним договору про внесення змін  та доповнень до 

договору оренди будівлі, магазину продовольчих та непродовольчих товарів, 
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об’єкту житлової нерухомості, що розташована за адресою: АДРЕСА11 

(реєстраційний номер об’єкта нерухомого майна: ______) із Товариством з 

обмеженою відповідальністю "АТБ-МАРКЕТ" відносно заміни одного з 

орендодавців об’єкта з фізичної особи-підприємця ОСОБА 23 на фізичну 

особу-підприємця ОСОБА24, у зв’язку з  вступом у спадщину за законом на 1/3 

частину майна, що належить  їй на праві спільної часткової власності 

(свідоцтво про право на спадщину за законом від 30.01.2020 №41). При цьому 

майнові права  неповнолітньої дитини порушені не будуть. 

7.Дати дозвіл ОСОБА 20 та ОСОБА 21 на  надання ними  згоди  їх 

неповнолітній дитині ОСОБА 22 року народження, який буде діяти як фізична 

особа-підприємець, на підписання довіреності, за якою він уповноважить 

ОСОБА 25, зареєстрованого за адресою: АДРЕСА12 , паспорт серії ________, 

виданий Кіровським РВ ДМУ УМВС України в Дніпропетровській області 

______, реєстраційний номер облікової картки платника податків за даними 

Державного реєстру фізичних осіб-платників податків: _______,  представляти 

його інтереси фізичної особи-підприємця у відповідних державних органах, 

підприємствах та організаціях незалежно від форм власності та галузевої 

належності, в тому числі в органах нотаріату та в будь-яких 

банківських установах з питань внесення доповнень та змін до договору оренди 

будівлі, магазину продовольчих та непродовольчих товарів, об’єкту житлової 

нерухомості (посвідченого ОСОБА 26, приватним нотаріусом 

Дніпропетровського районного нотаріального округу Дніпропетровської 

області, 15 листопада 2013 року за реєстровим №2093), розташованого за 

адресою:  АДРЕСА 11,  в якому фізична особа-підприємець ОСОБА  22 року 

народження, виступає орендодавцем. 

8.Дати дозвіл ОСОБА27 на укладення договору дарування  від імені 

малолітньої дитини,  ОСОБА28, року народження, за яким  ОСОБА29 подарує 

належну їй на праві  приватної власності АДРЕСА14, а ОСОБА 28 року 

народження, набуде право власності на вищезазначене житло. При  цьому 

житлові права малолітньої дитини порушені не будуть. 

9.ОСОБА1, ОСОБА2, ОСОБА7, ОСОБА12, ОСОБА13, ОСОБА16, 

ОСОБА17, ОСОБА27 в місячний термін після реєстрації права власності на 

об’єкти нерухомого майна надати службі міської ради у справах дітей копії 

нотаріально посвідчених договорів. 

 

 

Міський голова                                                                  Артем СЕМЕНІХІН 

 

 

 

 

 

 

 

 

Алла Дем’яненко   6 62 30 


